Anotácie podporených projektov v grantovom programe
Mladí nitrianski filantropi 2015
Mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov sa mohli uchádzať o grant v 12. ročníku grantového
programu Mladí nitrianski filantropi do 20. júna 2015. K termínu uzávierky sme prijali
7 projektov. Po konzultácii s externými hodnotiteľmi Nitrianskej komunitnej nadácie –
odborníkmi v danej oblasti – sme sa rozhodli podporiť 4 projekty sumou 1 567 €.
Projekty môžu byť realizované vďaka finančnej podpore partnerov Bramac – strešné
systémy, spol. s r.o. a Alero, s.r.o.

Zdravo na ľade, zdravo aj v šatni
Zimný štadión v Nových Zámkoch
má problém s dezolátnym stavom
šatní a sociálnych zariadení. Od
postavenia budovy v osemdesiatych
rokoch neboli tieto priestory
rekonštruované
a
nespĺňajú
hygienické požiadavky. Cieľom
projektu je vytvoriť štandardné
podmienky na hygienu vzhľadom na
to, že štadión navštevujú aj deti
a mládež, ktorí si tu rozvíjajú svoj
hokejový talent alebo absolvujú
korčuliarsky výcvik. Na projekte participujú aj rodičia detí navštevujúcich štadión, príbuzní,
priatelia, hokejoví prívrženci a ostatní dobrovoľníci. Zámerom projektu je zabezpečiť gumu na
podlahu do šatne, kúpeľne a toaliet.
Predkladatelia: Petra Držíková, Robert Kreškóci, Filip Držik
Udelený grant: 400 €

ALERO, s.r.o.

Hudobno – pohybové aktivity s rozvíjaním grafomotoriky u detí
predškolského veku
Javom, ktorým sa projekt zaoberá je fakt, že
čoraz viac detí predškolského veku má
problémy s hrubou a jemnou motorikou, čo im
môže skomplikovať nástup do školy. Ďalším
problémom je znižovanie miery pohybu detí
a tiež aktivity detí. Hlavným cieľom projektu je
preto rozvíjanie grafomotoriky u detí
predškolského veku prostredníctvom aktivít
ako pohybové stvárňovanie riekaniek,
motivované cvičenia, relaxačné cvičenia
a hudobno-pohybové hry. Udelený grant bude
použitý na materiál ako karimatky, špongie,
pracovné listy a písacie potreby.
Predkladatelia: Mária Gočárová, Jana Gočárová, Dana Gočárová
Udelený grant: 391 €

Čo zachytil objektív
Zámerom predkladateľov je usporiadať
výstavu
dobových
fotografií,
ktoré
zobrazujú
obyčajný
život
občanov
v minulosti. Výstava bude súčasťou
kultúrneho podujatia pri príležitosti
stretávky rodákov obce Malé Zálužie.
Fotografie budú zapožičané od občanov
obce, sú však rôznej kvality a rôzneho
formátu, preto je potrebné jednotlivé
fotografie
znova
odfotografovať.
Spracované fotografie s adekvátnym
popisom budú umiestnené na stenách
kultúrneho domu a budú jeho stálou súčasťou.
Prostredníctvom fotografií sa zvýši povedomie o histórii obce, vznikne tiež živá interakcia medzi
staršou a mladšou generáciou, počas ktorej sa mladí dozvedia o živote v obci rozprávaním
a spomienkami starších občanov.
Predkladatelia: Občianske združenie "LABUŤ"
Udelený grant: 384 €

ALERO, s.r.o.

Slnenie literárneho priestoru v Nitrianskom kraji
Projekt rieši problém chýbajúceho
priestoru pre mladých a začínajúcich
autorov a tiež absenciu vzájomnej
interakcie so skúsenými autormi. Cieľom
projektu je vydávanie kultúrnoliterárneho
časopisu
Slnečník
s periodicitou štvrťročník, ktorý bude
uverejňovať literatúru, tvorbu mladých
autorov.
Prostredníctvom tohto
časopisu chcú dosiahnuť väčší záujem
o oblasť literatúry a budovať v mladých
ľuďoch vzťah ku kultúre. Plánované sú
aj návštevy detských domov a domovov
sociálnych služieb za účelom zapojenia autorov aj z radov vylúčených skupín mládeže. Súčasťou
projektu sú workshopy venované diskusiám o smerovaní literárneho časopisu a taktiež verejná
prezentácia spojená s čítačkou a diskusiou mladých autorov sú skúsenými. Udelený grant bude
použitý na nákup materiálu a tlač troch čísel časopisu, ako aj propagačných materiálov.
Predkladatelia: Lucia Lenická, Hana Blažeková, Monika Zavadinková
Udelený grant: 392 €

ALERO, s.r.o.

